ZÁPISNICA
zo zasadnutia Rady PDC OZ, ktoré sa konalo dňa 12. 05. 2017,
v zasadačke PDC, Čapajevova 9 v Prešove.

Prítomní : Bc. Juliana Hajduková, Mgr. Ivana Vojtašeková, PhD.; MVDr. Anna Suchá, Mgr.
Dominika Hradiská a pani Ruženka Berežná.
Neprítomné členky: PhDr. Marta Hanečáková, Mária Kurtová
Program:

Otvorenie
Prerokovanie návrhu zmien v Stanovách PDC
Informácie o priebehu projektových aktivít
Rôzne
5. Záver
1.
2.
3.
4.

AD1. Zvolané zasadnutie otvorila a viedla Mgr. Dominika Hradiská, predsedníčka

PDC – OZ, ktorá po úvodných uvítacích slovách konštatovala, že napriek neprítomnosti 2
členiek, je zasadnutie uznášania schopné. Následne navrhla za zapisovateľku Bc. Julianu
Hajdukovú, ktorá úlohu prijala. Zároveň pristúpila k prvému bodu rokovania.
AD2. Z praktických dôvodov spracovala písomný návrh zmien a ten dostali členky Rady
PDC pred zasadnutím. Diskusia ukázala, že je potrebné doplniť čl. 3 – členstvo; čl. 6 – Orgány
združenia, ale aj čl. 8 – Majetok a hospodárenie. Plnené znenie navrhovaných zmien, ktoré boli
schválené bez pripomienok je uvedené v prílohe, ktorá je súčasťou tejto zápisnice. Následne
tieto zmeny elektronickým spôsobom prerokujú všetci členovia PDC, ktoré zabezpečí D.
Hradiská do 31. 05. 2017.
AD3. Mgr. Dominika Hradiská, predsedníčka PDC informovala, že členky projektového
tímu úspešne realizujú informačné dni na SŠ a pripravujú kroky k realizácií 2 plánovaných
školení, ktoré sú naplánované na 31.05.2017 (manažment) a 21.06.2017 (propagácia aktivít).
http://www.dobrovolnictvopo.sk/aktuality/ponukame-trening-skolenie
Zároveň upriamila pozornosť na úlohu, ktorou nás poverilo mesto Prešov, a to získať cca 60
dobrovoľníkov do sprievodu mestom Prešov. Historické defilé pri príležitosti osláv 770. výročia
prvej písomnej zmienky o Prešove sa uskutoční dňa 10. júna 2017.
http://www.dobrovolnictvopo.sk/aktuality/oslavy-mesta-presov
Ďalej informovalo o pracovnom stretnutí s pani Ing. Andreou Turčanovou, primátorkou mesta
Prešov, ktorá pozitívne prijala naše návrhy. Zároveň očakáva, že spracujeme a predložíme jej
návrh na spoluprácu ako základ zmluvy o spolupráci na ďalší rok. T: do 30. júna 2017 Z: D.
Hradiská.
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Bc. Juliana Hajduková zabezpečila a prítomným odovzdala aktualizovanú tlač skladačky o PDC
a dobrovoľníctve, ktorá uvádza aktuálnu adresu PDC-OZ.
AD4. Rôzne
 V tomto bode sa diskutovalo o možnostiach realizácie 10. výročia založenia PDC, ktoré by
PDC malo naštartovať už koncom roka 2017 tak, aby slávnostné vyvrcholenie prebehli
v máji 2018. Nápady, spolupráca a pomoc je vítaná.
 Informácia o zmene členského v Platforme, platná od roku 2017, prítomných zaujala.
Odvíja sa od výšky príjmov jednotlivých členských organizácií za predchádzajúci
kalendárny rok. Zmena výšky členského bola v mes. december 2016 schválená takto:
Kategória

Výška príjmov v
danom roku v EUR

A
B
C
D

do 10.000
10.001 - 100.000
100.001 - 300.000
300.001 a viac

Výška ročného
členského príspevku v
EUR
50
100
150
200

Výšku príjmu PDC za rok 2016 treba nahlásiť Platforme v krátkom čase. Z: J.Hajduková.

Overovateľka:

Zapisovateľka:

Ruženka Berežná

Bc. Juliana Hajduková

Mgr. Dominika Hradiská, predsedníčka PDC – OZ.
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